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ÁFRICA/GUINÉ-BISSAU - Experiência missionária do Movimento Juvenil
Construir
Bissau (Agência Fides) – Concluiu-se a viagem missionária na Guiné-Bissau na qual participaram 12 jovens
italianos do Movimento Juvenil Construir (MGC), acompanhados por 3 assistentes, 2 Missionários Oblatos de
Maria Imaculada (OMI) e uma consagrada Cooperadora Oblata Missionária da Imaculada (COMI). Durante as
três semanas, de 27 de julho a 18 de agosto, afirma uma nota à Agência Fides, os jovens animaram dois encontros
de verão para crianças e jovens na Paróquia São Francisco de Assis, em Antula, periferia da capital Bissau, e na
missão de Farim, no norte do país. Os primeiros e últimos dias de estada foram transcorridos no Centro de
Espiritualidade de N'Dame, a poucos quilômetros de Bissau. No início da experiência, os jovens puderam
conhecer a história da Igreja guineense através das palavras do Bispo de Bissau, Dom José Câmnate na Bissign, e
também a história de quase dez anos de presença dos missionários OMI na Guiné-Bissau, além da história civil do
país, onde em 12 de abril passado foi realizado um golpe de Estado. Os últimos dias foram reservados a uma
avaliação da experiência missionária e a partilha de grupo.
Os jovens provenientes do Piemonte, Toscana, Lazio, Campania e Calabria se prepararam para a viagem durante
um ano, por meio de dois encontros residenciais e um grupo no Facebook. Houve numerosas iniciativas de
solidariedade em toda a Itália para levantar fundos para a viagem e alguns projetos missionários. O Movimento
Juvenil Construir nasceu do carisma missionário dos Missionários Oblatos de Maria Imaculada. Fundado em
1988, conta atualmente cerca de 500 jovens de várias cidades da Itália. (L.M.) (Agência Fides 27/8/2012)
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